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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 1519/2008 af Matías Cuadrado González, spansk statsborger, 
om opførelsen af bymæssig bebyggelse i Horche kommune, Guadalajara 
(Spanien) i nærheden af en fjerkræbedrift

1. Sammendrag

Andrageren klager over en bymæssig bebyggelse på en grund i Horche kommune 
(Guadalajara), da bebyggelsen placeres i nærheden af en fjerkræbedrift. Ifølge andrageren 
burde de kommunale myndigheder have foretaget en miljøkonsekvensanalyse for at vurdere 
den bymæssige bebyggelses forenelighed med en fjerkræbedrift, hvis udledninger kan være 
skadelige for sundheden (og dermed overtræde Rådets direktiv 96/62/EF af 27. september 
1996 om vurdering og styring af luftkvalitet og Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 
1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. marts 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011.

Andrageren giver på vegne af "Explotaciones Avícolas Alcarria, S.L." udtryk for sin 
modstand mod en plan om boligbyggeri nær ved hans fjerkræbedrift i kommunen Horche i 
provinsen Guadalajara i den selvstyrende region Castilla-La Mancha i Spanien.

Ifølge andrageren er der ikke foretaget nogen undersøgelse af indvirkningen på miljøet for at 
vurdere foreneligheden mellem boligbyggeriet og fjerkræbedriften.
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Kommissionens bemærkninger

Kommissionen har gennemgået andragerens oplysninger på baggrund af den EU-
miljølovgivning, som skønnes at være gældende for denne sag.

Det bør bemærkes, at direktiv 85/337/EØF1 med senere ændringer (kendt som direktivet om 
vurdering af indvirkningen på miljøet eller VVM-direktivet) kan finde anvendelse i denne 
sag. Dette direktiv indeholder bestemmelser om gennemførelse af en vurdering af 
indvirkningen på miljøet for visse offentlige og private projekter. I VVM-direktivet skelnes 
der mellem såkaldte bilag I-projekter, som altid skal underkastes en VVM-undersøgelse, og 
bilag II-projekter, hvor medlemsstaterne ud fra en individuel undersøgelse og/eller 
grænseværdier eller kriterier i den nationale gennemførelseslovgivning skal afgøre, om et 
projekt skal underkastes en VVM-undersøgelse.

Det bør bemærkes, at "anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelsen af indkøbscentre og 
parkeringspladser" er omfattet af VVM-direktivets bilag II, punkt 10, litra b). 

På den anden side kan bestemmelserne i direktiv 2001/42/EF2 om vurdering af bestemte 
planers og programmers indvirkning på miljøet (det såkaldte direktiv om strategisk 
miljøvurdering eller SMV-direktivet) også finde anvendelse på kommunens byudviklingsplan.

Formålene med de to direktiver, VVM-direktivet og SMV-direktivet, ligner hinanden, nemlig 
at fremme bæredygtig udvikling og offentlig deltagelse og integrere miljøet i 
beslutningsprocessen.

KONKLUSIONER

Kommissionen har for at kende sagens detaljer anmodet de kompetente spanske myndigheder 
om oplysninger vedrørende overholdelsen af de relevante krav i EU's miljølovgivning. 
Kommissionen har navnlig bedt de spanske myndigheder redegøre for, hvordan de har 
anvendt bestemmelserne i VVM- og SMV-direktivet samt naturdirektiverne."

4. Kommissionens svar, modtaget den 17. februar 2012. (REV)

"Kommissionen har i sin tidligere meddelelse haft lejlighed til at gøre Europa-Parlamentets 
udvalg for andragender opmærksom på den EU-miljølovgivning, der eventuelt finder 
anvendelse i denne sag, Det drejer sig særlig om direktiv 85/337/EØF3 (vurdering af 
indvirkningen på miljøet) og direktiv 2001/42/EF4 (strategisk miljøvurdering).

                                               
1 EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40. EFT L 73 af 14.03.97, s. 5. EUT L 156 af 25.06.03, s. 17. EUT L 140 af 
05.06.09, s. 114.
2 EFT L 197 af 21.7.2001.
3 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning 

på miljøet. og om ændring af direktiv 97/11/EF, 2003/35/EF og 2009/31/EF. EFT L 175 af 05.07.1985. EFT L 
73 af 14.03 1997. EUT L 156 af 25.06 2003. EUT L 140 af 05.06 2009.

4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og 
programmers indvirkning på miljøet. EFT L 197 af 21.07.01.
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"Kommissionens tjenestegrene har henvendt sig til de spanske myndigheder for at anmode om 
deres bemærkninger til de af andrageren påpegede forhold samt til gennemførelsen af de 
forpligtelser, der følger af EU's miljølovgivning i sagen.

De spanske myndigheder har fremsendt de rapporter, som den selvstyrende region Castille-La 
Mancha har udarbejdet, herunder navnlig Generaldirektoratet for miljøvurdering af det 
regionale institut for landbrug og miljø og Institut for fysisk planlægning og bolig. De 
spanske myndigheder har ligeledes fremsendt en rapport om denne sag, som er udarbejdet af 
kommunen i Horche.

De spanske myndigheder beskriver de vigtigste karakteristika for denne byudviklingsplan, 
baggrunden for denne og de administrative og miljømæssige foranstaltninger, der er truffet 
indtil videre. De beskriver ligeledes de foranstaltninger, der er truffet for at sikre korrekt 
gennemførelse af de forpligtelser, som følger af EU's miljølovgivning.

De regionale myndigheder angiver, at den 24. august 2005 har den regionale miljøforvaltning 
i Guadalajara modtaget en anmodning om at indlede en procedure for vurdering af dette 
projekts indvirkning på miljøet, som kaldes "Proyecto de Urbanización del Sector 18 de 
Horche (Guadalajara)". Sagen har fået henvisningen GU-178/05.

Projektet består af urbanisering af 28,6 hektarer i område 18, som er klassificeret i Horches 
kommunale udviklingsplan, til at være modtagelig overfor urbanisering til beboelse, herunder 
opførelse af 896 boliger.

De regionale myndigheder forklarer, at de har anvendt regionallov 5/1999 om vurdering af 
indvirkning på miljøet i Castilla-La Mancha i henhold til proceduren, der fremgår af dekret 
178/2002, som godkender ovennævnte lovs forordning. Der er tale om den regionale 
lovgivning til gennemførelse af direktiv 85/337/EØF.  Det skal bemærkes, at for sådanne 
projekter fastlægges en undersøgelse af hvert enkelt tilfælde for at vurdere, om det 
pågældende projekt skal være genstand eller ej for en formel procedure for vurdering af 
indvirkningen på miljøet.

Ved afgørelse af 3. oktober 2005 konkluderede den regionale miljøforvaltning i Guadalajara, 
at en procedure for vurdering af indvirkningen på miljøet ikke var nødvendig for dette projekt. 
Denne begrundede afgørelse blev offentliggjort i tidende nr. 209 i Castilla-La Mancha den 19. 
oktober 2005 (side 18.633-18.634).

Det fremgår af sagen, at de kompetente myndigheder har anvendt screeningmekanismen som 
fastsat i direktiv 85/337/EØF for projektet, der er opført i bilag II.

De regionale myndigheder forklarede, at Horches kommunale udviklingsplan (POM), der 
allerede planlægger urbanisering i det pågældende område, var blevet underkastet en 
procedure for en foreløbig miljøvurdering fastsat for planerne og programmerne i den 
ovennævnte regionale lovgivning. Dette vil indebære en vurdering i henhold til direktiv 
2001/42/EF, der trods et juridisk synspunkt ikke gælder for POM, fordi det blev påbegyndt 
før den 21. juli 2004, hvor denne type vurdering er obligatorisk i henhold til artikel 13 i 
direktivet. Forhandlingerne endte med den regionale miljømyndigheds beslutning af 17. 
november 2003. Forvaltningskommissionen for urbanisering i Guadalajaras endelige 
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godkendelse af POM i Horche blev offentliggjort i tidende i Castilla-La Mancha den 16. 
novmeber 2004 og den 29. december 2004.

De Spanske myndigheder har fremlagt en kopi af ovennævnte beslutninger og en kopi af 
deres offentliggørelse i lovtidende (DOCM).

De Kommunale myndigheder oplyser at efter en forudsigelse af POM i Horche og de 
ovennævnte administrative procedurer, blev PAU i område 18 godkendt permanent ved et 
møde i kommunen i Horche den 20. april 2006. De kommunale myndigheder tilføjer, at de 
ikke har modtaget nogen påstande fra den pågældende ejer af fjerkræsbedriften under disse 
procedurer, dvs. andrageren i dette andragende.  

De spanske myndigheder rapporterer at dette byudviklingsprojekt, som har opnået alle 
nødvendige tilladelser og licenser, er i gang.

Konklusioner

Kommissionens tjenestegrene har gennemgået andragerens argumenter og oplysninger 
vedrørende det pågældende projekt på baggrund af gældende EU-miljølovgivning og samtidig 
under hensyntagen til svaret fra de spanske myndigheder.

Det fremgår af gennemgangen af sagsakterne, at de kompetente spanske myndigheder har 
truffet foranstaltninger i denne sag for gennemførelse af forpligtelserne, i henhold til direktiv 
85/337/EF og direktiv 2001/42/EØF.

Afslutningsvis må det fastslås, at gennemgangen af sagen ikke har gjort det muligt at påvise en 
overtrædelse af den gældende EU-miljølovgivning. Der er derfor ingen grund til, at 
Kommissionen går videre med denne sag.


